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 :الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

محمد رسول اهلل در خالل اموری که : باشد و قسمت دوم این شهادت یعنی نخستين رکن از ارکان بزرگ اسالم، همانا گفتن ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل می

 : کند تحقق پيدا می. شود ذکر می

ن آنها این است که او فرستاده خدا است و او را برای و یا به هر نحوی تایيد کرده است، و نخستي فرموده(ص)هر آنچه پیامبر تصدیق نمودن :اوالً

باشند، تبليغ کند، دینی که خداوند، بجز آن را  ها و اجنه فرستاده تا وحی خداوند را بوسيله قرآن و سنت که در بر گيرنده دین اسالم می هدایت همه انسان

 . پذیرد نمی

کند و کامالً تسليم او شدن و پيروی نمودن از سنت او و  دن در برابر هر حکمی که صادر میو گردن نها(ص)از پیامبر اطالعات و فرمانبرداری: ثانیاً

 . باشد ترک کردن هر آنچه که با آن در تضاد می

باعث آنگونه که . ای که محبت او باالی محبت پدر و مادر، فرزند و حتی بيش از محبت نفس خویش قرار گيرد بگونه(ص)محبت ورزیدن به پیامبر :ثالثاً

 . تعظيم، توقير، نصرت و یاری او و دفاع از او گردد

مهرورزیدن پس هر مسلمانی برای اینکه ایمانش صحيح باشد و شرط دوم توحيد را تحقق بخشيده باشد، باید برای تحقق بخشيدن این امر مهم یعنی محبت و 

    ... : گفتند گوید محمد رسول خدا است چون منافقين می و نيز برای اینکه شهادتش پذیرفته شود که می. بکوشد(ص)به پيامبر

دهيم که تو حتماً فرستادة خدا  ما گواهی می»: یعنی  .[1:المنافقون من اآلیة]         

 .«دهد که منافقان در گفته خود دروغگو هستند اهی میداند که تو فرستاده خدا هستی ـ ولی خدا گو هستی ـ خداوند می

 . اند بينيم که شهادت آنان هيچ نفعی برایشان در بر نداشت، چون معنای شهادت را در خود تحقق نبخشيده پس می

گذاشته شده (ص)ال این حق که برای پيامبرآوریم تا بتوان بدینوسيله در قب توان بوسيله آنها به حقيقت محبت عمل نمود، می در اینجا برخی از اموری را که می

پيش گرفته شده است جلوگيری کرد، و در برابر آن جان و مال و پدر و (ص)ای که بر عليه پيامبر کننده است عمل نمود، و در برابر هجوم و حمالت گمراه

 : توانایی خویش به این امر مهم جامه عمل بپوشد مادر و هر آنچه که داریم فدا کنيم؛ بلکه هر کس هر آنچه در توان دارد و به قدر امکان و

 

 

 

 

 

ياري رسول   و  وسيله رباي نصرت  011

 (ص)اهلل
 



2 

 

 . باشد کنند که اصل آن هم قرآن می دالیلی که بطور قطع نبوت او را ثابت می(ص)تفکر نمودن در دالیل نبوت پيامبر -1

 . دالیل قرآنی، سنت و اجماع: و اقتداء به او از جمله(ص)کند بر وجوب اتباع و فرمانبرداری از پيامبر یادگيری دالیلی که داللت می -2

ها بوسيله سنت پيامبر ص، و این امر هم در خالل زحمات بزرگی که اهل علم در طول تاریخ متحمل  آشنایی و آگاهی یافتن بر حفظ خداوند در قلب -3

های  در ميان تمام امت(ص)اند که امت پيامبر آوری نموده شيوه آن را جمع اند و به بهترین  شود که آنان صحيح و غلط را از هم جدا کرده اند شناخته می گشته

 . پيشين به این ویژگی برتری یافته است

ها و آن هم با یادآوری صفات پسندیده و زیبای او و خواندن شمایل و سجایای برگزیده او، و او تنها کسی است که  اظهار محبت نمودن به او در دل -4

 . باشد دارا می تمام کماالت بشری را

 . یادآوری فضيلت و احسان او در حق تک تک ما، زیرا او بود که دین خدا را بسوی ما آورد و آن را تکميل و تبليغ نمود -5

 متنعم به دنبال هر کار خيری، خواه دنيوی باشد و یا اخروی، بعد از فضل و سنت پروردگار، او است که ما را موفق گردانيده و بوسيله او است که -6

 . ایم، زیرا او راهنمای ما بوده، پس خداوند او را جزای خير دهد آنگونه که شایسته پيامبری او است گشته

     : فرماید ترین کسی است بر امتش آنگونه که خداوند می یادآوری اینکه او مهربانترین، مهرورزترین و حریص -7

 .«مومنان نسبت به آنان اولویت بيشتری دارد پيغمبر از خود»: یعنی    [6:األحزاب من اآلیة] ... 

و  آشنایی و آگاهی بر آیات و احادیثی که مشعر بر فضل و عظمت و بزرگواری او نزد خداوند است، و نيز دال بر محبت ورزیدن خداوند و احترام -8

 . باشد می(ص)اکرام پروردگار برای پيامبر

زیرا . را بر نفس خویش مقدم بداریم(ص)محبت بورزیم، بلکه محبت پيامبر(ص)که به پيامبر کند ملتزم بودن به دستور خداوند که ما را امر می  -9

گردد  ایمان هيچ کدام از شماها تکميل نمی»: یعنی    .«لن یؤمن أحدکم حتى أکون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين»: فرماید می(ص)پيامبر

 .«، پدر و مادر و از همه مردم بيشتر دوست بداردمگر اینکه من را از نفس خویش، فرزندان

    : فرماید هایش مودبانه رفتار نمایيم، خداوند می و سنت(ص)دهد که با پيامبر ملتزم بودن به فرمان خداوند که ما را دستور می  -11

الحجرات ]                    

گویيد، با او به آواز بلند سخن  اید، صدای خود را از صدای پيغمبر بلندتر مکنيد، و همچنان که با یکدیگر سخن می آوردهای کسانی که ایمان »: یعنی  [.2: اآلیة

 «.مگویيد تا نادانسته اعمالتان بی اجر و ضایع نشود

                    : فرماید و باز می

اند که خداوند دلهایشان را برای پرهيزگاری  کسانی. آورند صدای خود را نزد پيامبر خدا پایين نموده و آهسته بر میآنان که »: یعنی   [   3: الحجرات اآلیة]

 «.ایشان آموزش سترگ و پاداش بزرگی دارند. پاکيزه و ناب داشته است

او را در برابر هر گونه اذیت و آزاری یاری و  دفاع نمود و(ص)دهد باید از پيامبر فرمانبرداری و مطيع بودن برای فرمان خداوند که دستور می -11

     : فرماید حمایت نمود و از انتساب هر گونه نقصی به او امتناع و جلوگيری نمود؛ آنگونه که می

و خدا را  تا به خدا و پيغمبرش ایمان بياورید،( ایم ما محمد را به سوی شما مردمان فرستاده)»: یعنی   [   9: الفتح اآلیة]     

 .«یاری کنيد و او را بزرگ دارید و سحرگاهان و شامگاهان به تسبيح و تقدیسش بپردازید( با یاری دادن دینش)

 . و دور نمودن هر گونه گزندی از او آماده باشيم(ص)هميشه و مدام نيت صادقانه داشتن و همواره برای یاری دادن پيامبر  -12
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ای که در بهشت رفيق  اند، بگونه نی که محبت پيامبر را به بهترین وجه در عملکرد خویش نشان دادهدادن بهترین پاداش در آخرت برای کسا  -13

: یعنی« أنت مع من أحببت»: دارم و او فرمود من خدا و رسولش را دوست می: خواهد بود، بدليل فرمایش خود حضرت در جواب کسی که گفت(ص)پيامبر

 . یدا شما با کسی خواهی بود که دوستش داشته

خصوصاً وقتی که از وی نام برده شود، و بعد از اذان، و در روز جمعه و در هر وقتی که مجال داشته باشيد، (ص)درود و صلوات فرستادن بر پيامبر  -14

 . بر ما حق بزرگی دارد(ص)زیرا پاداش بزرگی خواهد داشت، و نيز پيامبر

ای که صادر فرموده بهترین استفاده را ببریم، و  حکام و دستوراتيکه در هر حادثه و واقعهو از ا(ص)نامه پيامبر خواندن و مرور کردن سيره و زندگی  -15

 . سعی کنيم آن را با زندگی خویش ربط داده و از آن الگو بگيریم

فهم صحيح این نمودن در پی  اند، و تالش و سعی با خواندن احادیث صحيحی که اهل حدیث آن را تایيد و صحيح دانسته(ص)یادگيری سنت پيامبر  -16

ن و چرا از احادیث و حفظ تعاليم و دستورات آن و یاد گرفتن اخالق پسندیده و بلندمرتبه از آن و عبادت کامل برای پروردگار و فرمانبرداری بدون چو

 . پروردگار

 . به ترتيب اولویت(ص)های پيامبر تبعيت و پيروی نمودن از تمامی سنت  -17

 . مستحبات پافشاری نمایيم، اگر برای یک بار هم شده در زندگی خود آن را انجام دهيم در(ص)در اقتداء نمودن به پيامبر  -18

 . دوری جویيم(ص)های پيامبر از هر گونه استهزاء به سنت  -19

 . در ميان مردم(ص)های پيامبر خوشحال شدن به شایع گشتن سنت  -21

 . برخی از مردمدر ميان (ص)های پيامبر ناراحت شدن و محزون گشتن با نادیده گرفتن سنت  -21

 . هایش را نقد کند و یا سنت(ص)با هر منتقدی که بخواهد پيامبر مقابله و مجادله پشندیده  -22

 .اعم از همسران او و اوالد و فرزندانش و تقرب جستن به خداوند بوسيله محبت ورزیدن به آنها(ص)دوست داشتن اهل بيت پيامبر  -23

 .کنم در مورد اهل بيتم شما را سفارش می. «أذکرکم اهلل فی أهل بيتی »: در مورد اهل بيتش که فرموده(ص)عمل به وصيت پيامبر  -24

اند برتری و فضل دارند  و احترام گذاشتن به آنها و معتقد بودن به اینکه آنان بر تمام کسانی که بعد از آنها آمده(ص)دوست داشتن اصحاب پيامبر  -25

 .ز لحاظ مکانت جایگاه و مکانت نزد خداوندچه از لحاظ علم و عمل، و چه ا

است که  دوست داشتن علماء و احترام گذاشتن به آنها چون آنان ادامه دهندگان ميراث پيامبرانند، زیرا که علما وارثان انبياء هستند، پس شایسته  -26

 . باشد بر امتش می(ص)آنها را دوست داشت و این حق پيامبر

 در مستوای خانواده و جامعه

 . ربيت فرزندان بر محبت ورزیدن به پيامبر صت  -27

 . در همه احوال زندگی(ص)تربيت فرزندان براساس اقتداء نمودن به پيامبر  -28

 . درباره زندگی پيامبر صمناسب در کتاب  تهيه چند  -29

 . زندگينامه پيامبر ص مناسب در مورد نوارهایتهيه   -31

 . باشد(ص)ی پيامبرهای کارتونی که دارای منهج تربيت پخش و ایجاد فيلم  -31

 . که همه افراد خانواده از آن بهره ببرند(ص)اختصاص دادن یک درس و یا بيشتر در هفته به سيره پيامبر  -32

 . در رفتارش با همسر و خانواده(ص)اقتدا نمودن مرد به پيامبر  -33

 . نبوی و تطبيق آن در زندگی و دعا و اوراد صحيح  تشویق نمودن فرزندان به حفظ اذکار  -34
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 تشویق کردن فرزندان به اختصاص دادن مقداری از مخارج روزانه برای تطبيق عملی برخی از احادیث نبوی مانند کفالت یتيم، اطعام مساکين و  -35

 .کمک نمودن نيازمندان

 . «یسروا وال تعسروا» ،«ال یلدغ المؤمن من جحر مرتين»، «المؤمن کيس فطن»: های حدیثی مانند المثل عادت دادن فرزندان برای بکارگيری ضرب  -36

 . برگزاری مسابقات خانوادگی درباره زندگی و سيرة پيامبر ص  -37

 ... .(ص)براساس تطبيق مشروع و درست که روزی در خانه پيامبر(ص)تعریف خانواده مسلمان بوسيله زندگی پيامبر  -38

 اماکن آموزشی و دانشگاهیدر مستوای 

 . بر امتش(ص)زان و دانشجویان در خالل ابراز حق پيامبرآمو در دل و نفوس دانش(ص)کاشتن محبت پيامبر  -39

 . ها در زمينه زندگی پيامبر ص اری سمينارها و کنفرانسزبرگ  -41

 .قرار دادن درس سيره در همه رشته ها و توجه شایسته و مناسب به آنها -41

 . ی و سيره پيامبر صهای غربی برای تحقيق و کنکاش درباره زندگ ای در دانشگاه تالش و کوشش برای ایجاد شاخه  -42

 .های سنت در مورد جنبه های مختلف سيره وشتن کتابکردن محققين برای ن توجيهو (ص)های علمی دربارة سيرة پيامبر تشویق کردن تحقيق  -43

 . باشد  (ص)ای که معرّف شخصيت پيامبر ای و دانشگاهی های مدرسه بر پا کردن نمایشگاها و برنامه  -44

 . های سيره و اهتمام ورزیدن به آن به خاطر محبت ورزیدن به پيامبر ص اختصاص مکان خاصی از کتابخانه به کتاب  -45

 .های زنده دنيا درباره سيره نبوی که بتوان بعنوان مرجع از آن استفاده نمود، و ترجمه آن به زبان مقاالت و بروشورهاکوشش برای ایجاد و نوشتن   -46

 . بها برای آنهم سيره نبوی و اختصاص جوایز گرانانشجویان در موضوعات مدانش آموزان و داالنه برای برگزاری مسابقات س  -47

در دلها و تعلق خاطر به سنت (ص)هایی باشد که باعث ایجاد محبت پيامبر اری اردوهای جوانان که در برگيرنده مضامين و برنامهزبرگ  -48

 . بشود(ص)پيامبر

 .اقتدا نمایند(ص)صصی برای پرورده رهبرانی که به پيامبرهای آموزشی تخ اری دورهزبرگ  -49

 

 سخنرانان، دعوتگران و اهل علمدر حد و مستوای 

و اینکه او براساس دین حنيفی مبعوث گشته و اینکه اصل در دعوت او پافشاری بر هدایت همه مردم تا (ص)بيان خصایص دعوت و رسالت پيامبر  -51

 . فقط پروردگار را پرستش نمایند

 . کوشش و تالش برای دعوت مردم و هدایت همه قبایل، اقوام و ملل مختلف به این دین  -51

 .های اخالقی و رفتاری چه قبل از رسالت و چه بعد از رسالت بيان صفات و ویژگی  -52

 . و اختصاص یافتن امتش به اسلوبی مناسب و خوب(ص)بيان فضایل پيامبر  -53

 . ها و اصحابش و همسایه نسبت به خانواده(ص)های پيامبر بيان موقف  -54

 . با دشمنانش اعم از اهل کتاب، مشرکين و منافقين(ص)بيان چگونگی تعامل پيامبر  -55

  .هایش در زندگی روزمره خویش بيان منهج و روش  -56

 ( .ص)ی های در مورد سيره و زندگی پيامبرنارصاص دادن خطبه ها و سخنتاخ  -57

شوند و برای مدت چند دقيقه بر آنها توجه و تفکر  کند خصوصاً موقعی که در نماز خوانده می بحث می(ص)مکث کردن بر آیاتی که درباره پيامبر  -58

 . نمودن
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 . های حفظ احادیث نبوی همراه کالسهای حفظ قرآن در مساجد اری کالسزبرگ  -59

 .با اسلوبی صحيح و درست و دعوت به تمسک به احادیث صحيح(ص)تصحيح نظریات و مفاهيم اشتباه عامه مردم در ارتباط با سنت پيامبر  -61

کنند و اعالم اینکه واجب است با آنان قطع رابطه نموده و باید بغض آنان  را می(ص)شخصيت پيامبر توهين بهیادآوری فتاوای علما درباره آنانيکه   -61

 . را به دل گرفت

 . شود ميسر می(ص)های دعوی پيامبر تالش و کوشش برای برگرداندن مردم بسوی دینشان و آن هم با بکار گرفتن روش  -62

هشدار دادن به مردم و آگاه کردن آنان از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون، رادیو و روزنامه و مجالت به اینکه در شخصيت   -63

: اند مانند و ذکر احادیثی که در این باره آمده( ال تغلوا فی دینکم: )دیثمانند ح» کنند روی را نهی می تی که غلو و زیادهغلو ننمایيد و توضيح آیا(ص)پيامبر

 . و توضيح اینکه محبت صادقانه عبارت است از تبعيت از پيامبر ص« ال تطرونی کما أطرت النصاری ابن مریم»

 . از مصادر و منابع دسته اول و توضيح و تبيين آن(ص)مبرمردم بر مطالعه کردن سيره پيا تشویق و توجيه  -64

 . شود و سيره او گفته می(ص)شبهات و اباطيلی که درباره پيامبر پاسخ دادن به  -65

 

 نامه نگارانزخبرنگاران و رو، در حد و مستوای روشنفکران 

 . های اعالمی و فرهنگی های امتش بوسيله انتشار و یا ذکر آن در مناسبت و ویژگی(ص)ابراز شخصيت پيامبر  -66

 . بشود (ص)شخصيت پيامبر توهين به انتشار ندادن هر گونه موضوعی که باعث   -67

 . شود گفته می(ص)مقابله و رد وسایل اعالمی غربی و یهودی که بر ضد دین و پيامبر اسالم  -68

 . و رسالت او(ص)ای با افراد منصف غير مسلمان درباره شخصيت پيامبر های اعالمی و روزنامه برگزاری کنفرانس  -69

 . اند نوشته(ص)انتشار آنچه افراد منصف غير مسلمان درباره پيامبر  -71

 . برای هر زمان و مکانی سازگاری دارد(ص)و بيان اینکه منهج پيامبر(ص)های فرهنگی برای ابراز منهج و سيره پيامبر برگزاری اردوها و مناسبت  -71

 . و اختصاص دادن جوایز گرانبها برای آن(ص)آماده کردن مسابقات اعالمی در زمينه سيره پيامبر  -72

 (ص)نوشتن مقاالت و داستان و جزوات درباره پيامبر  -73

یا مجله خویش را به آیات و احادیثی اختصاص دهد که درباره ای در روزنامه و  ها و مجالت تا اینکه جایگاه ویژه پيشنهاد دادن به مسئولين روزنامه  -74

 . واجب است و باید آن را بر همه چيز مقدم شمرد حتی بر نفس خویش(ص)کنند و بيان اینکه محبت پيامبر بحث می(ص)شخصيت پيامبر

دهند و در آن بيان شود که چگونه با همسران،  اختصاص(ص)ای تا برنامه خاصی را به سيره پيامبر های ماهواره پيشنهاد دادن به مدیران کانال  -75

 . های رفتاری او بحث شود کرد و نيز درباره صفات و ویژگی فرزندان، اصحاب و حتی دشمنانش رفتار می

 . ای و مناسب به شيوه کامالً حرفه(ص)های تبليغاتی برای ایجاد نوارهای تبليغی از زندگی پيامبر تشویق موسسه  -76

و (ص)های کارتونی برای کودک و نوجوان که حاوی زندگی و سيره پيامبر های تلویزیونی برای ایجاد و پخش فيلم ن شبکهتشویق و وادار کرد  -77

 . باشد می(ص)های زندگی پيامبر برخی از داستان

 

 های خیریه و تبلیغاتی در حد و مستوای موسسه

 . ( ص)هایی برای یاری و نصرت پيامبر ها و گروه ایجاد انجمن  -78

المللی کتاب برای عرضه نوارهای ویدئویی و نوارهای کاست مربوط به  های کشوری و یا بين ها و همایش هایی در نمایشگاه اختصاص غرفه  -79

 . ( ص)شخصيت پيامبر

 . هایی دائمی برای توزیع نوارهای گوناگون مربوط به پيامبر ص اختصاص مکان  -81
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و مراسم بزرگداشت از  ،ه بيشترین خدمت را در زمينه سنت و سيره نبوی انجام داده باشنداختصاص جایزه گرانبها و قابل توجه به کسانی ک  -81

 . ها های بزرگ مرتبه در این زمينه شخصيت

 . ها های عمومی و دانشگاه ها و کتابخانه های زنده دنيا و انتشار آن در تمام کتابفروشی های سيره به زبان ایجاد انتشاراتی کتاب  -82

 . های امت اسالمی را بيان کند ای که مربوط به سيره نبوی و تعاليم دین باشد و تمام صفات و ویژگی یا گاهنامه انتشار مجله و  -83

 ... .ای و  های ماهواره از طریق تاليف و ترجمه و ایجاد کانال(ص)هایی برای کمک در راه نصرت و یاری رسول اهلل اختصاص صندوق  -84

ای ابراز محاسن این دین و دیدگاه اسالم درباره انبياء و محبت و احترامی که در دین اسالم نسبت به آنان وجود هایی که بر ها و انجمن ایجاد کانون  -85

 . دارد فعاليت نمایند

 . اهتمام بورزد(ص)هایی که به سيره پيامبر ایجاد مواقع و مکان  -86

 . و دین اسالم(ص)ی تحقيق و تفحص درباره شخصيت پيامبرآميز با غير مسلمانان و دعوت از آنان برا مشارکت نمودن در گفتگوهای مسالمت  -87

 .شوند، بوسيله احادیث و مواعظ نبوی مزین نمائيم های الکترونی را که به پایگاههای اینترنتی مخصوص فرستاده می نامه  -88

 . رویدادهای پيش آمدهو دعوت او، خصوصاً در مناسبات و (ص)های الکترونی هر چند مدت درباره شخصيت پيامبر آماده کردن نشریه  -89

 . (ص)درباره شخصيت پيامبر قرار دادن کتاب و برگزاری کنفرانس در تاالرها و سایت های مخالف دین -91

 

                                                                                         های اسالمی در مستوای ثروتمندان و دولت                                        

 . باشد های دعوی که مربوط به سيره نبوی می کمک و پشتيبانی کردن تمام فعاليت  -91

 . باشند می(ص)چاپ پوسترهایی که در برگيرنده احادیث و مواعظ پيامبر  -92

 .با زبانهای زنده دنياکنند  بحث می(ص)ای و رادیو و مجالتی که از اسالم و پيامبر های ماهواره شبکهاندازی  در راهوکمک مشارکت   -93

 . (ص)های بيگانه و غير اسالمی برای تبليغات اصول و مفاهيم ارزشمند اسالم و پيامبر اجاره کردن دقایقی از شبکه  -94

 . های زنده دنيا نبوی و ترجمه آن به زبانهای مختلف سيره  ایجاد مراکز متخصص برای بحث و بررسی جنبه  -95

 . (ص)های مخصوص به سيره نبوی و فرهنگ و تراث نبوی کتابخانهو  ها هوزایجاد م  -96

 .(ص)نترنتی مخصوص به سيره وسنت نبوییهای ا ایجاد سایت  -97

  ...باشد با زبانهای انگليسی و(ص)ها و نوارهای مخصوص که در بر گيرنده محاسن دین اسالم و اخالق و شمائل پيامبر چاپ و نشر کتاب  -98

 .ورزند مشارکت و کمک کردن در مسابقات دعوی که به سيره نبوی اهتمام می  -99

111- ................................................................................................................................................................................... 

 . کنيم تا آن را نوشته و برای ما به آدرس زیر ارسال فرمایيد شماره صد را به شما واگذار می

باشد پيامبرمان پيشوا و حبيب خود را کمک و یاری نمایيم و به همين خاطر این  برادر و خواهر مسلمان بر همه ما واجب است به هر اندازه که در توان می

  .ای وجود نداشته باشد هيچ یک از ما عذر و بهانهری را آماده و چاپ کردیم تا برای یادآو

پس باید همه ما برای نشر و توزیع آن بکوشیم، و خانواده و عموم مردم را به آن دعوت نمائیم خواه در مجالس و مراسمات 

 .(ص)ی نصرت و یاری رسول اهللهای الکترونی و غیره برا های تلفنی و یا نامه خانوادگی باشد و یا تماس
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